
 

 

๑ 

 

เอกสารหมายเลข มคอ.๓/๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา๑ 

           วิทยาเขตขอนแกน 
 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๒๐๔  ๒๐๓  การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน 

  (Reading and Writing Skill Development)  

๒. จํานวนหนวยกิต๑ 

 ๓ หนวยกิต (๒-๒-๕ ) 

๓. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา๑ 

            ๓.๑ หลักสูตร 

                    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

            ๓.๒ ประเภทวิชา 

                    วิชาเฉพาะสาขา    เปนวิชาบังคับ 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน๑ 

            ๔.๑ อาจารยผูรับผดิชอบรายวิชา   

                    พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก 

            ๔.๒ อาจารยผูสอน 

                    พระมหาศรายุทธ  สมนฺตปาสาทิโก 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน๑ 

       ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓   / ชั้นปท่ี ๒ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน(Pre- requisites) (ถามี) ๑ 

 -------   

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ๑ 

 -------    

๘. สถานท่ีเรียน๑ 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด๑ 

 ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 



 

 

๒ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา๑ 

  เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการสรางประโยค การเรียบเรียงขอความ  การใชภาษา ไดอยาง

เหมาะสม  ความงามของภาษาและการใชโวหารประเภทตางๆ 

 

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา๑ 

  เพ่ือใหนิสิตมีความรูและทักษะในการเขียนท่ีเปนแกนหลักในการสอนภาษาไทย  ตลอดจนการนํา

คุณคาของภาษาไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา๑ 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักการและกระบวนการการอานรอยแกวและรอยกรอง การเลือกใชคํา การ

สรางประโยค การแตงคําประพันธ การเขียนบทความ และหนังสือราชการ โดยใชภาษาท่ีเหมาะสม การ

ประเมินทักษะการอานและการเขียน และการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานและการเขียนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา๑ 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยายภาคทฤษฎ ี๓๐ 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

อาจมีการสอนเสริม

เฉพาะกรณีมีเวลาเรียน

ไมครบ 

ฝกปฏิบัติในชั่วโมงเรียน 

๓ ๐  ชั่ ว โ ม ง ต อ ภ า ค

การศึกษา 

การศึกษาดวยตนเอง ๖ 

ชั่วโมงตอสัปดาห 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 

 - อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานกลุมแชทของหองเรียน 

     - อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห 

(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

 

 

 

 



 

 

๓ 

 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

 

รายวิชา 

คุณธรร

ม 
ความรู 

ทักษะ

ทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสั

มพันธ 

ทักษะ

การ

วิเคราะ

ห 

ทักษะ

การ

จัดการ

เรียนรู 

๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ 

๒๐๔  

๒๐๓ 

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียน 

(Reading and Writing Skill  

Development) 

                  

 

๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    (๑)  แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี

คุณธรรมท่ีเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความเขาใจผูอ่ืน เขาใจโลกมีจิต

สาธารณะ เสียสละ และเปนแบบอยางท่ีดี 

   (๒) สามารถจัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง

สัมพันธโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน และประโยชนของสังคมสวนรวม   

   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   (๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 

   (๒) การเปนตนแบบท่ีดีของผูสอน 

   (๓) เรียนรูจากกรณีตัวอยางประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนฝกการ

แกปญหา 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

   (๑) ประเมินโดยผูสอนและเพ่ือน สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 

   (๒) ประเมินจากผลงาน และความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

    (๓) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาโดยหนวยงานผูใชบัณฑิต 

 ๒) ดานความรู 

  ผลการเรียนรูดานความรู 

    (๑)  มีความรอบรูในดานความรูท่ัวไป วิชาชีพครู และวิชาท่ีจะสอน อยางกวางขวางลึกซ้ึง 

และเปนระบบ 

   (๒)  มีความตระหนักรูหลักการและทฤษฏีในองคความรูท่ีเก่ียวของอยางบูรณาการ ท้ัง

การบูรณาการขามศาสตร และการบูรณาการกับโลกแหงความเปนจริง 



 

 

๔ 

 

    (๓)  มีความเขาใจความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชาท่ีจะสอนอยางลึกซ้ึง

ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดความรู      

    (๔)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาองคความรู และ

สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอยางมีประสิทธิภาพ   

 

  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังการบรรยาย อภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู คนควา วิเคราะห ฝกปฏิบัติ ทํากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรูชุมชน สถานท่ีจริง เพ่ือใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู หลักการ ทฤษฎี และการประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอม ท่ีเปนจริง ท้ังนี้ เปนไป

ตามลักษณะของแตละรายวิชา 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผูเรียนดานตางๆ คือ 

   (๑) การทดสอบยอย 

   (๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 

   (๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานท่ีมอบหมาย 

   (๔) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน  

 ๓) ดานทักษะทางปญญา 

  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    (๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลสารสนเทศและ

แนวคิดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพ่ือ

พัฒนางานและพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง 

   (๒) สามารถคิดแกปญหาท่ีมีความสลับซับซอน เสนอทางออกและนําไปสูการแกไขไดอยาง

สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฏี ประสบการณภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ 

    (๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และการ

พัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม  

  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   (๑) เรียนรูกรณีศึกษาและรวมกันอภิปรายกลุม 

   (๒) รายวิชาปฏิบัติ ผูเรียนตองฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเรียนรู สามารถนําไปประยุกตใชได 

   (๓) มีการศึกษาคนควาในรูปรายงาน โครงงาน และนําเสนอ 

    (๔) ศึกษาดูงาน เรียนรูจากสภาพจริงเพ่ือใหเกิดประสบการณตรง 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

   ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผูเรียน ท่ีเกิดจากการใชกระบวนเรียนรูอยางเปนเหต ุ  

เปนผล ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจารณ และนําเสนออยางเปนระบบ เชน รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงาน



 

 

๕ 

 

และผลงานของผูเรียนท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม พฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน การวัดประเมินผล จาก

ขอสอบท่ีมุงเนนใหผูเรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห ดวยการนําความรูทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต 

เพ่ือแกปญหาอยางเหมาะสมมีเหตุผล  

 ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (๑)  มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอ่ืน เขาใจผูอ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ และทางสังคม 

   (๒)  มีความเอาใจใสชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมและระหวางกลุมไดอยาง

สรางสรรค 

   (๓)  มีภาวะผูนําและผูตามท่ีดี มีความสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน และมีความรับผิดชอบตอ

สวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม    

   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   (๑) มีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํางานเปนกลุมเพ่ือเรียนรูความรับผิดชอบ และการเปน

สมาชิกท่ีดีของกลุม 

   (๒) กลยุทธการสอนท่ีเนนการสรางความสัมพันธท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ระหวางผูเรียน กับ

ผูเรียน และผูเรียนกับผูสอน 

    (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูการปรับตัวเขากับสถานการณ การ

จัดการอารมณ การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืน 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    (๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียน ระหวางการเรียนการสอนและการ

ทํางานรวมกับเพ่ือน 

    (๒) ประเมินจากผลงานของผูเรียนท่ีนําเสนอตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   (๑) มีความไวในการวิเคราะหขอมูลขาวสารท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร 

ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลใหสามารถเขาใจองคความรู หรือประเด็นปญหาไดอยางรวดเร็ว 

  (๒) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจท่ีดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช

ขอมูลสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง    

    (๓) มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด การเขียน และนําเสนอ

ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุมท่ีมีความแตกตางกัน 



 

 

๖ 

 

  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางผูเรียน

กับผูสอน และบุคคลอ่ืนในสถานการณท่ีหลากหลาย 

   (๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 

    (๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใชการวิเคราะหขอมูล และการสื่อสาร

ขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (๑) ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอตอชั้นเรียนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร 

   (๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาตางๆ 

   (๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูสอนมอบหมาย 

 ๖) ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

  ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

   (๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการ

(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 

   (๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผูเรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

    (๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในวิชาเอกท่ีจะสอนอยางบูรณาการ 

  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรู 

   อาจารยผูสอนควรใชแนวคิดในการจัดการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญโดยยึดกระบวนการ

ดังนี้ 

            ๑) การเรียนรูโดยใชหลักไตรสิกขา (Trisikkha Learning) 

   ๒) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

   ๓) การเรียนรูโดยผานประสบการณตรงหรือโครงงาน (Project-based Learning) 

   ๔) การเรียนรูจากตัวแบบ (Role Model) 

   ๕) การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning) 

   ๖) การเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Action-based Learning) 

           ๗) การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 



 

 

๗ 

 

   การวัดผลประเมินผลตองใชวิธีการท่ีหลากหลาย และประเมินผลใหไดตรงกับสภาพความเปน

จริง เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณการตรวจผลงาน / โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟมสะสมงาน และ

บันทึกการเรียนรู (Learning Log) 

 

 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน (ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑ แนะนําเนื้อหาวิชาและวิธี

การศึกษา 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวการอาน 

-ความหมายและความสําคัญ

ของการอาน 

-คุณคาของการอาน 

-จุดมุงหมายของการอาน 

-หลักพ้ืนฐานในการอาน

หนังสือท่ัวไป 

-วิธีอานหนังสือ 

-การฝกตนเองใหเปนนักอาน

ท่ีด ี

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Course outline/ 

Lecture/Assign 

พระรชต กตปุญโญ/ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๒ หลักการอาน 

-การอานสะกดคํา 

-ลักษณะของนักอานท่ีดี 

-บทบาทของการอานท่ีมีตอ

มนุษย 

-องคประกอบท่ีมีตอการอาน 

การพัฒนาทักษะในการอาน 

-การอานท่ัวไป 

-การอานโดยใชวิจารณญาณ 

-การอานดวยหลักเหตุผล 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระรชต กตปุญโญ 



 

 

๘ 

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน (ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

๓ การอานอยางมีวิจารณญาณ 

-ความหมายของการอานอยาง

มีวิจารณญาณ 

-ทักษะการคิดท่ีเปนแกน 

-ทักษะการคิดข้ันสูง 

-ก ระ บ ว น ก า ร คิ ด อ ย า ง มี

วิจารณญาณ 

-กลวิธี ในการเปนผูอ าน ท่ี มี

วิจารณญาณ 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระรชต กตปุญโญ 

๔ การอานวรรณกรรมประเภท

ตางๆ 

-การอานวรรณกรรมประเภท

รอยแกว 

-การอานวรรณกรรมประเภท

รอยกรอง 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระรชต กตปุญโญ 

๕ การอานขอมูลขาวสารและ

ส่ือรวมสมัย 

-ความหมายของขาว 

-องคประกอบของขาว 

-ขอพิจารณาถึงความสําคัญ

และนาสนใจของขาว 

-คุณสมบัติของขาว 

-ประเภทของขาว 

-โครงสรางของขาว 

-ทวิตเตอร 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระรชต กตปุญโญ 



 

 

๙ 

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน (ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

๖ การใช คํ า ให ถู ก ต อ งต าม

หนาท่ี 

-ชนิดของคําในภาษาไทย 

-สวนประกอบของประโยค 

-รูปประโยค 

-ขอควรระวังในการเลือกใชคํา

ชนิดตางๆ 

หลักการอานคําไทย 

-การอานอักษรนํา 

-การอานคําควบ 

-การอานคําแผลง 

-การอานคําพอง 

-การอานออกเสียงตัวสะกดคํา

หลายพยางค 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระรชต กตปุญโญ 

๗  หลักการอานคําไทย (ตอ) 

-ก า ร อ อ ก เสี ย ง คํ า บ า ลี -

สันสกฤต 

-การอานตัว ฤ 

-การอานตัว ฑ 

-การอานคําสมาส 

-การอานตามความนิยม 

-การอานคําประพันธ 

-การอานตัวเลข 

-การอ าน วั น  เดื อน  ป  ใน

ระบบจันทรคติ 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระรชต กตปุญโญ 



 

 

๑๐ 

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน (ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

๘ ทักษะการอาน 

-การอานตามประเภทของสาร 

-การอานตามข้ันตอนการอาน

อยางประสิทธิภาพ 

วัฒนธรรมการใชภาษาไทย 

-ลักษณะของภาษาไทย 

-ระดับบุคคล 

-วัฒนธรรมในการใชภาษาฟง 

พูด อาน เขียน 

-วัฒนธรรมในการฟง 

-วัฒนธรรมในการพูด 

-วัฒนธรรมในการอาน 

-วัฒนธรรมในการเขียน 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระรชต กตปุญโญ 

๙ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

เขียนและการพัฒนาทักษะการ

เขียน 

- ความหมายของการเขียน  

- จุดมุงหมายในการเขียน  

- ระดับความสามารถในการ

เขียน  

- การพัฒนาทักษะการเขียน  

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Course outline/ 

Lecture/Assign 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๑๐ ขอบกพรองและแนวทางแกไข

ขอบกพรองในการเขียน  

- ขอบกพรองในการเขียน 

- แนวทางแกไขขอบกพรองใน

การเขียน 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 



 

 

๑๑ 

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน (ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑๑ ภาษาในการเขียน และ

ขอบกพรองของการใชภาษา

ในการเขียน 

- ลักษณะภาษาในการเขียน  

- ระดับภาษาในการเขียน  

- ขอบกพรองของการใชภาษา

ในการเขียน  

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๑๒ การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ

หนา  

- ความหมายของยอหนา  

- ขนาดความสั้นยาวของยอหนา  

- ประโยชนของยอหนา 

- ลักษณะของยอหนาที่ด ี

- ตําแหนงประโยคใจความ

สําคัญของยอหนา 

- การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ

หนา  

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๑๓ การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ

หนา (ตอ) 

- ความหมายของยอหนา  

- ขนาดความสั้นยาวของยอหนา  

- ประโยชนของยอหนา 

- ลักษณะของยอหนาที่ด ี

- ตําแหนงประโยคใจความ

สําคัญของยอหนา 

- การฝกเขียนขอความ ๑ ยอ

หนา 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 



 

 

๑๒ 

 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน (ช่ัวโมง) 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑๔ การฝกเขียนเรียงความ 

- ความหมายของเรียงความ  

- ความแตกตางของเรียงความ

กับบทความ 

- องคประกอบในการเขียน

เรียงความ  

- สัดสวนเนื้อหาของเรียงความ 

๑ เร่ือง 

- ข้ันตอนการฝกเขียนเรียงความ 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

 

 

๑๕ การฝกเขียนเรียงความ (ตอ) 

- ความหมายของเรียงความ  

- ความแตกตางของเรียงความ

กับบทความ 

- องคประกอบในการเขียน

เรียงความ  

- สัดสวนเนื้อหาของเรียงความ 

๑ เร่ือง 

- ข้ันตอนการฝกเขียนเรียงความ 

๒ ๒ บรรยาย  ยกตัวอยางประกอบ 

อภิปรายกลุมจากกรณีศึกษา 

Lecture/Present/ 

Conference 

 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๑๖ สรุปเน้ือหา และ แนะแนว

ขอสอบปลายภาคเรียน 

๔ - Conference/ 

Evaluation/ 

Improvement/ 

Development 

พระรชต กตปุญโญ/ 

พระมหาศรายุทธ 

สมนฺตปาสาทิโก 

๑๗ สอบปลายภาค 

 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู*  กิจกรรมการประเมิน  
กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ คุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม ทุกสัปดาห ๑๐ 

๒ ความรู การสอบกลางภาค      ๘ ๑๐ 



 

 

๑๓ 

 

การสอบปลายภาค ๑๖ ๓๐ 

๓ ทักษะดานปญญา การสังเกต/การทํารายงาน

กลุม 

ทุกสัปดาห ๑๐ 

๕ ความรูและทักษะการวิเคราะห 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ฝกปฏิบัติและนาํเสนอ

รายงาน 

 ๑๓-๑๕  ๓๐ 

๖ การจัดการเรียนรู ทดสอบ/สงัเกต/ชิ้นงาน ๒,๘,๑๐ ๑๐ 

 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตําราหลัก๑ 

 ทรง  จิตประสาท.  การเขียนผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสาร.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  

 ๒๕๓๙. 

บุญยงค  เกศเทศ.  เขียนไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  ๒๕๔๙. 

ผอบ  โปษะกฤษณะ.ศ.พ.ต.หญิง คุณหญิง.  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย.  กรุงเทพฯ :  

 สํานักพิมพรวมสาสน,  ๒๕๓๒. 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ๑ 

 กําชัย  ทองหลอ.  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๖. 

 วันเพ็ญ  กระบวนรัตน.  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, ๒๕๓๙. 

 อุปกิตศิลปะสาร, พระยา.  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช,  ๒๕๓๙. 

 ทรง  จิตประสาท.  การเขียนผลงานทางวิชาการท่ีเปนเอกสาร.  กรุงเทพฯ :  

  สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๙. 

 บุญยงค  เกศเทศ.  เขียนไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  ๒๕๔๙. 

 ผอบ  โปษะกฤษณะ.ศ.พ.ต.หญิง คุณหญิง.  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย.  กรุงเทพฯ :  

  สํานักพิมพรวมสาสน,  ๒๕๓๒. 

 วรนันท  อักษรพงษ และคณะ.  ภาษาไทย ๔.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

   ๒๕๓๙. 

 วิไล  ตั้งจิตสมคิด,รศ.  การศกึษาไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๙. 

 สนิท  ตั้งทวี,รศ.  อานไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮาส,  ๒๕๒๖. 

 สุจริต  เพียรชอบ และสายใจ  อินทรัมพรรย.  วิธีสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา.  กรุงเทพฯ :  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๘. 

 เอกฉัท  จารุเมธีชน,ดร..  การใชภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพโอเดียนสโตร,  ๒๕๓๙. 



 

 

๑๔ 

 

 _______.  ภาษาไทยสําหรับครู.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  ๒๕๓๗. 

 

 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานีไ้ดจัดกิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจากผูเรียนไดดังนี ้

      ๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

      ๑.๒ การสังเกตการณจากพฤตกิรรมของผูเรียน 

      ๑.๓ การประเมินผูสอนทุกดาน และประเมินผลงานนิสิต 

      ๑.๔ ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับผูเรียนโดยใหทุกคน

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียนโดยผานชอง e-mail  

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี ้

       ๒.๑ การสังเกตการณสอนของผูการสอนรวม 

       ๒.๒ ผลการสอบ 

       ๒.๓ การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

           การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยคณะ หรือภาควิชา จากการสังเกต

ขณะสอน และการสัมภาษณตัวแทนผูเรียน 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

      ๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการความรู(Knowledge Management) 

      ๓.๒ การวิจัยในและนอกชัน้เรียน 

      ๓.๓ ภาควิชา/สาขาวชิากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการ

ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทาํรายงานรายวชิาตามรายละเอียดที ่สกอ.กําหนดทกุภาคการศึกษา 

      ๓.๕ ภาควิชา/สาขาวชิากําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน 

และมอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจยัในชัน้เรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา 

      ๓.๖ มีการประชุมอาจารยทัง้ภาควิชา/สาขาวชิาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูขอผูเรียนและรวมกันหาแนว

ทางแกไข 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรู

ในวิชาไดจาก การสอบถามผูเรียนหรือการสุมตรวจผลงาน  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการ

ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวชิา  ไดดังนี ้



 

 

๑๕ 

 

       ๔.๑ การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของผูเรียนโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒ ิที่

ไมใชอาจารยประจาํหลักสูตร 

       ๔.๒ มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของผูเรียน โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

       ๔.๓ ภาควิชา/สาขาวชิามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใน

รายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดบิและระดับคะแนนของ

รายวิชารอยละ ๖๐ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสตูร 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระสทิธิผลรายวชิาแลว ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้

       ๕.๑ ปรับปรุงรายวชิาทุก ๑ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิต์ามขอ ๔ 

       ๕.๒ สลับหรือเปลี่ยนอาจารยผูสอน เพื่อใหผูเรียนมีมุมมองในเร่ืองการประยุกตความรูกับปญหาที่มาจาก

งานวิจยัของอาจารย  

        ภาควิชา/สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอน

โดยผูเรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา/สาขาวชิา การรายงานรายวิชาโดย

อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธผิลของรายวชิา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและ

กลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 

เสนอตอหัวหนาภาควิชา เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจาํหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผน

พัฒนาปรับปรุงสาํหรับใชในปการศึกษาถัดไป 

 


